UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: EM

DISCIPLINA: Arte

PROFESSORA: Carolina Morais

SÉRIE: 1ª

ETAPA: 2ª

A) TEMAS E TÓPICOS:
1. História da Arte: arte como produto cultural e histórico. Movimentos modernistas Europeus; Arte
Acadêmica e Realismo; Impressionismo; Arte Medieval e Renascimento.
2. O desenho contemporâneo (Tony Orrico e Pat Parry)
3. Aquarela e a ilustração
B) OBJETIVOS
 Reconhecer que a mudança da própria arte no decorrer da história está inteiramente ligada ao seu
contexto de criação.
 Conhecer produções artísticas distintas e saber diferenciaá-las comparativamente
 Conhecer as questões que envolvem o desenho na contemporaneidade e as possibilidades poéticas
e criativas que o envolve.
 Promover momentos de aplicabilidade prática dos conceitos teóricos trabalhados anteriormente
sobre os elementos que estruturam a imagem.
 Conhecer e analisar a diversidade existente na técnica da ilustração.
 Compreender os valores da aquarela e usá-la na produção de um trabalho interdisciplinar.
 Aplicar os conhecimentos de perspectiva na elaboração de uma paisagem
C) CONTEÚDO
 A arte na história: Movimentos Modernistas Europeus/ Arte Renascentista e Medieval/ Arte
Acadêmica e Realismo/ Impressionismo
 Desenho contemporâneo: Tony Orrico e Pat Parry (expoagostiniana)
 Aquarela na ilustração
 Perspectiva
D) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM
 Em sala de aula: PowerPoint, vídeo e TV; Materiais informativos; Materiais diversos usados para a
produção de trabalhos visuais
 Em casa: Exercícios práticos; pesquisas virtuais em “sites” indicados, livros e/ou revistas.
E) AVALIAÇÃO:
 A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender, e acontecerá a cada
atividade e conteúdo ministrado.
F) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS
a) Avaliações: haverá avaliações diárias como processo de verificação da atividade proposta.
b) Atividades cotidianas: além da compreensão do conteúdo da etapa, o aluno será avaliado no seu
fazer artístico, empregando as teorias aprendidas, e no seu envolvimento com a turma, na crítica e
compreensão estética. Serão aplicados os conceitos: OT / MB / B / S / I
As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas ou individualmente, a partir de
estudo orientado.
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UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Ensino Médio

DISCIPLINA: Biologia

PROFESSOR: Ricardo Santos da Silva e Marcos Vinicius

ANO / SÉRIE: 1ª

ETAPA: 1ª

A) TEMAS E TÓPICOS:
TEMAS
Ambiente e Vida
TÓPICOS:
 Organização funcional dos ecossistemas.
 Distribuição da vida na Terra.
 Desenvolvimento econômico e impactos ambientais.
B) OBJETIVOS:


















Conceituar a Biologia como uma ciência que segue um método hipotético-científico.
Discutir as principais características dos seres vivos e algumas definições de vida.
Conceituar ecologia, diferenciando o termo em Biologia e seu uso nos diversos meios de comunicação.
Conceituar os níveis de organização ecológica: populações, comunidades, ecossistemas e biosfera.
Reconhecer o ecossistema como resultante da interação entre os componentes bióticos (seres vivos) e
componentes abióticos (fatores ambientais).
Discutir os conceitos de hábitat e nicho ecológico.
Identificar os níveis tróficos de um ecossistema (produtores, consumidores e decompositores) e
compreender as relações entre eles e o papel destas na constituição das cadeias e das teias alimentares.
Conhecer as maneiras pelas quais ocorre o fluxo de energia e de matéria na natureza.
Demonstrar que ao longo do tempo, a energia é transformada pelos diversos elos da cadeia alimentar.
Conceituar produtividade e eficiência ecológica.
Discutir o conceito de pirâmides ecológicas e sua importância em estudos ecológicos.
Conhecer os principais fatores que afetam o tipo de ecossistema que se desenvolve em determinada
região: insolação, circulação de energia na atmosfera, correntes oceânicas, composição do solo.
Conceituar bioma, caracterizando e localizando geograficamente os principais biomas do mundo: tundra,
taiga, floresta temperada, floresta pluvial tropical, estepe, savana, deserto.
Caracterizar e localizar geograficamente os principais biomas brasileiros: Floresta Amazônica, Mata
Atlântica, Mata de Araucárias, Campo Cerrado, Pampa, Caatinga, Mata de Cocais, Pantanal matogrossense e Manguezais.
Caracterizar os principais ecossistemas aquáticos e conceituar plâncton, nécton e bentos.
Conceituar sucessão ecológica e distinguir sucessão primária de sucessão secundária; explicar as
principais tendências observadas no decorrer da sucessão (aumentos da biomassa, da estabilidade, da
biodiversidade).

C) DESCRITORES EM FOCO:









Reconhecer que todo ser vivo é formado por substâncias químicas semelhantes.
Reconhecer que a célula é a unidade e que não existe vida fora da célula.
Compreender que a diversidade da vida resulta do processo evolutivo em que pressões seletivas
permitem a adaptação dos seres vivos.
Compreender que as populações partilham um patrimônio genético comum.
Reconhecer a interdependência entre os diversos elementos da natureza: seres vivos, fatores físicos
(luminosidade, temperatura, pressão, ventos, umidade e chuvas) e fatores químicos (nutrientes
minerais presentes na água e no solo).
Analisar as relações de interdependência entre os componentes de ecossistemas naturais e
diretamente modificados pelo ser humano: níveis tróficos, fluxo de energia, ciclo da matéria e outras
relações ecológicas entre os seres vivos.
Caracterizar os produtores e os consumidores em suas regiões de ocupação num dado ecossistema.
Representar graficamente as transferências de matéria e de energia em um dado ecossistema.




Indicar as principais características fisionômicas dos principais biomas terrestres e os ambientes
marinhos.
Reconhecer os processos de ocupação dos diversos tipos de ambiente: espécies pioneiras, sucessão
primária, sucessão secundária e aumento da diversidade biológica.

D) CONTEÚDO:




Livro: Amabis e Martho: Biologia em Contexto
o Abertura: A Visão Científica da Natureza
o Capítulo 2: O que caracteriza a Vida?
o Capítulo 3: O Fluxo de Energia na Natureza
o Capítulo 7: Sucessão Ecológica e Biomas
Apostila: Biologia: Teoria e Exercícios
o Capítulo 1: Fundamento de Ecologia
o Capítulo 2: Energia e Matéria nos Ecossistemas
o Capítulo 6: Biomas Terrestres
o Capítulo 7: Ambientes Marinhos
o Capítulo 3: Sucessões Ecológicas

E) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM
1.







EM SALA:
Levantamento do conhecimento prévio dos temas.
Discussão de determinado tema a partir de apresentações, projeções e de filmes.
Discussão em grupos a partir de conhecimentos adquiridos.
Problematizações relacionando o conteúdo trabalhado ao nosso dia a dia.
Resolução e comentários de exercícios do livro e da apostila em sala de aula.
Resolução e comentários de exercícios trabalhados no App-Prova ao longo da etapa.

2.





EM CASA:
Roteiros de estudo autônomo com o uso de vídeos e hipertextos em sites de Biologia.
Estudo de textos do livro e complementares com questões para interpretação.
Leitura de textos complementares do livro texto.
Resolução de exercícios do livro e da apostila, simulados no App-Prova em casa.

F) AVALIAÇÃO:
A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os dados coletados nas
atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e orientarão o planejamento e replanejamento das
atividades realizadas em sala de aula e fora dela pelos professores e alunos.
Os conteúdos trabalhados serão cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e avaliação.

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:
a)




Avaliações:
Avaliação 1º Bloco  8,0 pontos
Avaliação 2º Bloco  8,0 pontos
Avaliação Simulado  8,0 pontos

b) Atividades complementares:
 Em Sala de Aula e Laboratório  6,0 pontos
As atividades cotidianas serão realizadas na escola, individualmente, a partir de estudo orientado feito
em casa e na escola. As atividades avaliativas serão realizadas em sala e no laboratório de biologia. As
avaliações terão questões relativas ao conteúdo abordado em sala e no laboratório.

Fevereiro / 2017.
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UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Ensino Médio

DISCIPLINA: Espanhol

PROFESSOR: Fabiano Amaral

SÉRIE: 1ª

ETAPA: 1ª

A) OBJETIVOS:



Expressar a duração de uma ação começada no passado e concluída no passado ou no presente.
Expressar a frequência com que fazemos as coisas e a demora com que as fazemos.

COMPLEMENTO:



Descrever atitudes das pessoas.
Opinar sobre diferentes assuntos e mudar de tema em uma conversa.

EXTRA:




Expressar proibição, obrigatoriedade, impessoalidade.
Falar de hábitos.
Relatar em presente.

B) CONTEÚDO:
1. Gramatical








Verbos em pretérito (imperfeito/ imperfeito de
pluscuamperfecto), recíprocos e com preposição.
Marcadores temporais.
Conectores de tempo e causa.
Preposição.
Superlativo relativo.
Pronomes interrogativos e exclamativos.
Conjunções de causa.

estar

+

gerúndio,

perfeito,

indefinido

e

2. Lexical





Adjetivos.
Vocabulário relacionado a contos.
Expressões que indicam ações passadas, pena, alegria, surpresa e causa.
Estrutura dos períodos que compõem os textos nos gêneros que serão trabalhados.

3. Sociocultural



Gêneros textuais – notícia e conto.
Países hispânicos.

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:
 Avaliações:
Duas avaliações mistas no valor de 8 pontos cada, um simulado de 8 pontos de questões fechadas,
trabalhos e pesquisas no valor de 4 pontos.
 Atividades cotidianas:
Correção de dever de casa e participação no valor de 2 pontos.
Fevereiro / 2017.

UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: ENSINO MÉDIO

DISCIPLINA: FILOSOFIA E SOCIOLOGIA

PROFESSORA: Renato de Faria

SÉRIE: 1ª

ETAPA: 1ª

A) EIXO HISTÓRICO
A Especificidade da Filosofia e seu surgimento na Grécia Antiga.
O Nascimento das Ciências Sociais.
EIXO TEMÁTICO










A condição humana e o exercício do filosofar.
Conceitos: cultura, existência, essência.
Experiência e racionalidade.
Conceitos: verdade, percepção sensível.
Formas de conhecimento.
Educando para a imaginação sociológica.
O nascimento das ciências sociais.
O método das ciências sociais.
Analisar os processos de socialização.

B) OBJETIVOS:












Diagnosticar conhecimentos prévios e apresentar a filosofia e a sociologia ao estudante do ensino médio.
Conhecer, ampliar e utilizar o universo conceitual filosófico-sociológico, a partir dos temas discutidos.
Situar o aparecimento da filosofia no contexto histórico do mundo ocidental antigo.
Caracterizar a especificidade da filosofia, estabelecendo relações de aproximação e/ou distanciamento com
outras formas de conhecimento, tais como mito, ciência e senso comum.
Reconhecer as várias dimensões que perpassam e constituem o ser humano: natureza, cultura, linguagem,
trabalho.
Compreender o processo de humanização como fenômeno histórico e social.
Desenvolver preliminarmente a capacidade de análise, síntese e argumentação filosófico-sociológica do
estudante.
Conhecer e analisar dados sociológicos relacionados à realidade brasileira.
Analisar o objeto de estudo da sociologia.
Compreender o método das ciências sociais.
Desenvolver a imaginação sociológica.

C) CONTEÚDO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

As características do pensamento filosófico: o processo do filosofar.
As diversas formas de conhecimento: filosofia, mito, ciência, senso comum.
A compreensão mítica: conceito e funções do mito.
A função da tragédia: Édipo Rei.
O nascimento da Filosofia na Grécia: os primeiros filósofos, os pesquisadores da natureza.
Conceitos fundantes da Sociologia: indivíduo, comunidade e sociedade.

D) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM:
1. Em sala
 Exposição dialogada.
 Discussão de capítulos do livro-texto: “Filosofia: por uma inteligência da complexidade”, de Celito
Méier, Pax Editora.
 Discussão de textos selecionados do livro: Sociologia: Introdução à ciência da sociedade, de Cristina
Costa. São Paulo: Ed. Moderna, 2010.
 Discussão a partir da Apostila de Sociologia.
 Correção de exercícios e tarefas agendados.
 Atividades escritas e de sistematização dos conteúdos estudados.
 Seminários de discussão de temas filosófico-sociológicos.
 Análise e discussão sobre trechos de filmes.

2

2. Em casa
O aluno deve:
1. Ler os textos complementares indicados pelos professores.
2. Ler o capítulo do livro-texto, pesquisando o vocabulário desconhecido e grifando as principais ideias,
conceitos e definições.
3. Destacar dúvidas e dificuldades, formulando perguntas para serem discutidas em sala de aula.
4. Fazer os exercícios propostos.
5. Rever o conteúdo trabalhado nas aulas.
6. Sistematizar resumidamente, no caderno, os principais conceitos trabalhados na etapa.
7. Coletar dados para as discussões.
AVALIAÇÃO:
A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os dados coletados nas
atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e orientarão o planejamento e replanejamento
das atividades realizadas em sala de aula e fora dela pelos professores e alunos.
Os conteúdos trabalhados serão cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e avaliação.

 Avaliação diagnóstica.
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:
Avaliações Específicas por disciplina

Valor

Filosofia
10
Sociologia
Atividades INTERDISCIPLINARES (válidas para Sociologia e
Filosofia)
Simulado
Trabalho: seminário, debates, atividades.

Valor

10
10

As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas e individualmente, a partir de estudo
orientado feito em casa e na escola.

SUGESTÃO DE FILMES:






Tema ”natureza e cultura”: Nell; Casamento grego.
Tema “condição humana”: Na natureza selvagem; de Sean Penn;
Tema “formas de conhecimento”: Contato.
Tema “mitologia e cultura grega”: Tróia; Helena de Tróia; Odisséia; 300.
Indivíduo e Comunidade: A vila.

SUGESTÃO DE LEITURAS:





GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia. São Paulo: Cia das Letras, 1995.
HESÍODO. Teogonia: a origem dos deuses. Trad. Jaa Torrano. São Paulo: Ed. Iluminuras, 2003.
POL-DROIT, Roger. A filosofia explicada à minha filha. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2005.
VERNANT, Jean-Pierre. O universo, os deuses, os homens. São Paulo: Cia das Letras, 2000.

Fevereiro-Maio/17

UNIDADE DE ESTUDO – 2017
SEGMENTO: Ensino Médio

DISCIPLINA: Física

PROFESSORES: Alexsandro e Guilherme

SÉRIE: 1ª

ETAPA: 1ª

A) OBJETIVOS:
















Relacionar a medida de uma grandeza com o seu significado físico.
Fazer operações com potências de 10.
Avaliar os algarismos significativos de uma medida.
Definir velocidade e referencial inercial.
Calcular velocidade média de uma partícula.
Descrever o movimento retilíneo uniforme em termos da função horária da posição.
Analisar o movimento retilíneo uniforme graficamente.
Identificar diferentes movimentos no cotidiano.
Descrever o Movimento Harmônico Simples (MHS), identificando o seu período e a sua frequência.
Classificar uma onda quanto à sua natureza e à forma de propagação.
Caracterizar os fenômenos ondulatórios: reflexão, refração, polarização, difração, interferência e
ressonância.
Conceituar e identificar ondas estacionárias em cordas e tubos sonoros.
Conceituar as ondas sonoras e o Efeito Doppler.
Identificar as ondas eletromagnéticas.
Explicar o experimento de Thomas Young.

B) CONTEÚDO:











Algarismos significativos.
Potência de 10.
Referencial
Velocidade.
MRU.
Pêndulo simples e sistema massa-mola.
Ondas em uma corda e nos líquidos.
Fenômenos ondulatórios.
Ondas sonoras.
Ondas eletromagnéticas.

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:
 Avaliações mistas: três avaliações no valor de 8 pontos cada uma.
 Atividades Avaliativas de Laboratório: 6 pontos.

Fevereiro / 2017.

UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: ENSINO MÉDIO

DISCIPLINA: HISTÓRIA

PROFESSORA: CLÁUDIA GONTIJO

SÉRIE: 1º

ETAPA: 1ª

A) OBJETIVOS















Conhecer e analisar a importância do Crescente Fértil na história antiga do Oriente Próximo.
Destacar as características das civilizações da Mesopotâmia e seus legados para o mundo
atual.
Compreender a história do Egito, destacando o papel dos faraós.
Analisar a importância do mundo grego para a antiguidade e para os dias atuais.
Compreender a história do Império Romano, destacando suas principais características nos
seus vários períodos históricos.
Relacionar a queda do Império Romano com o surgimento do feudalismo.
Analisar as características política, econômica, social e religiosa do Império Romano do Oriente.
Compreender a formação dos Reinos Germânicos.
Analisar as características política, econômica e social do feudalismo.
Compreender a espiritualidade medieval.
Descrever o outono medieval.
Analisar o movimento Renascentista europeu.
Analisar a formação das monarquias modernas, destacando a formação de Portugal, Espanha,
França e Inglaterra.
Caracterizar o absolutismo e a política mercantilista das monarquias nacionais.

B) CONTEÚDOS:








Oriente Próximo: sociedades, reinos e impérios.
O mundo grego
O mundo romano
A Idade Média
As monarquias Nacionais
O Absolutismo e Mercantilismo
Renascimento Cultural

C) AVALIAÇÃO


Distribuição dos pontos:

a) Avaliações: 2 avaliações de 8 pontos cada uma, com 3 questões abertas e duas fechadas e 1
simulado no valor de 8 pontos com somente questões fechadas.
b) Trabalhos: 6 pontos distribuídos e marcados no decorrer da etapa pela professora.
Trabalho multidisciplinar: INFOGRÁFICO, feito com as cadeiras de Geografia e Filosofia.

UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Médio
PROFESSORA: Marice Gomes

DISCIPLINA: Língua Estrangeira - Inglês
SÉRIE: 1ª

ETAPA: 1a

A) SKILLS:
Reading, Writing, Listening, Speaking, Grammar and Vocabulary
B) OBJECTIVES:
1. Reading






Employ reading strategies in the comprehension of assorted texts.
Work out prediction and meaning in the organization of a text.
Identify new vocabulary via analysis of sentences and phrases.
Getting the main idea.
Scanning and skimming: getting specific and general information.

2. Writing


Research, paraphrase and synthesize information.

3. Listening





Utilize English for all aspects of classroom activity.
Practice pronunciation, word and sentence stress, intonation.
Music and authentic English through videos on the internet.
Songs, narratives, dialogues, interviews, stories and ads.

4. Speaking





Use English to communicate in class.
Express conditions and facts in sequence.
Discuss and express opinions.
Make requests, grant permission in different registers.

5. Grammar





Use the appropriate verb tense to describe the present, past and future.
Avoid common usage errors.
Have good use of connectors for gathering ideas.
Learn how to agree and confirm information.

6. Vocabulary



Recognize and use appropriate words in different contexts.
Have average contact with diverse phrasal verbs, idioms and slang.

C) CONTENT:
1. Use of English





General Tense review: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Will
and Near Future (going to).
Linking Words for sequence, result, addition, example, contrast and consequence.
Present Perfect Simple and Continuous (adverbials: for, since, already, ever, yet, just, recently, lately,
etc.).
Question tags (all verb forms and tenses, and exceptions).
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2. Vocabulary



Phrasal verbs;
General vocabulary from textbook and in assorted contexts.

D) ACTIVITIES:
1. Classroom:



Group and pair work;
Media presentations.

2. Self-Study:





Internet resources;
Frequent reading and listening practice;
Printed exercises;
Vocabulary revision.

E) ASSESSMENT:
Assessments will be treated as an integral part of the process of teaching and learning. Information collected
during these activities will be analyzed and will orient the planning and re-planning of activities taking place
both inside and outside the classroom by students and teachers.
All assessments will be cumulative, considering the subject matter of the whole year to date.
Interesting sites for your comprehension, vocabulary and grammar practice:
 www.agendaweb.org (extra exercises, reading and listening)
 http://www.englisch-hilfen.de/en/index.htm (grammar explanation and exercises)
 https://www.ego4u.com/ (grammar, vocabulary, tests)
 www.elllo.org (English listening lesson library online)

POINT DISTRIBUTION (30,0 points):



Formal Evaluations (3 x 8,0 points each)
English activities

24,0 points total
6,0 points

February, 2017

UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Ensino Médio

DISCIPLINA: Matemática

PROFESSOR: Vitório Pongelupe

SÉRIE: 1ª

ETAPA: 1ª

A) OBJETIVOS:
1. Trabalhar as ideias e os conceitos matemáticos intuitivamente, antes da simbologia, antes da linguagem
matemática.
2. Estimular o aluno para que pense, raciocine, crie, relacione ideias, descubra e tenha autonomia de
pensamento.
3. Trabalhar a Matemática por meio de situações-problema próprias da vivência do aluno e que o façam
pensar, analisar, julgar e decidir-se pela melhor solução.
4. Valorizar a experiência acumulada pelo aluno fora da escola.
5. Estimular o aluno a fazer cálculo mental, estimativas e arredondamentos, obtendo resultados
aproximados.
6. Considerar mais o processo do que o produto da aprendizagem.
7. Enfatizar igualmente os grandes eixos temáticos: números, funções, álgebra e geometria.

B) CONTEÚDO:















Semelhança de triângulos.
Trigonometria nos triângulos retângulos.
Introdução à Teoria dos conjuntos: linguagem, operações e problemas.
Conjuntos numéricos notáveis, intervalos reais e operações.
Relações e funções: domínio, conjunto imagem e o contradomínio de uma função.
Gráfico de uma função com diferentes domínios.
Análise gráfica de uma função: função crescente, função decrescente e função constante.
Função composta.
Funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras.
Função inversa.
Análise de sinais de uma função.
Função Polinomial do 1º. Grau: gráficos, coeficientes, situações-problemas, estudo do sinal. Aplicações de
funções constante e afim em situações do dia-a-dia.
Grandezas diretamente e inversamente proporcionais.
Funções definidas por várias sentenças e aplicações.

C) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:
a) Avaliações:
 duas avaliações mistas, valendo 8 (oito) pontos cada uma.
 uma avaliação fechada (simulado) valendo 8 pontos.
b) Atividades cotidianas:
 atividades pontuadas em sala, individuais ou em duplas, totalizando 6 (seis) pontos, sobre
o conteúdo estudado, retomada dos deveres de casa e suas aplicações em situações do
dia a dia.

Fevereiro/2017

UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: EM
PROFESSORA: Carla Silva

DISCIPLINA: Língua Portuguesa
SÉRIE: 1º

ETAPA: 1ª

A) Objetivos:












Retomar aspectos linguísticos e literários, referentes ao ano anterior.
Conceituar literatura; diferenciar texto literário de texto não literário; identificar as funções da literatura.
Relacionar obras e textos literários ao contexto social, cultural e político em que se situam.
Reconhecer a intertextualidade como uma das estratégias de construção do texto literário.
Explicar o caráter metalinguístico de um texto literário.
Relacionar um texto metalinguístico a outra manifestação cultural igualmente metalinguística.
Relacionar a origem e a mudança da língua portuguesa às circunstâncias de formação da nacionalidade
portuguesa e da nacionalidade brasileira.
Identificar a origem de palavras do léxico da língua portuguesa.
Analisar as condições de uso e os efeitos de sentido de estrangeirismos e de outros meios, como a
mídia impressa e digital.
Reconhecer que a língua possui variante decorrente de diferentes fatores.
Identificar os fatores políticos, culturais e sociais que propiciam a variação lingüística.

B) Conteúdos:







Assuntos que serão retomados: funções da linguagem, polissemia, ambiguidade, humor, ironia, figuras
de linguagem (comparação, personificação, metonímia, anáfora metáfora, antítese, paradoxo, hipérbole,
hipérbato, gradação).
Conceitos básicos: arte, literatura; distinção entre texto literário e não literário, autor, narrador e voz
poética.
História da língua: influências de outras culturas na formação da língua portuguesa, variedades
linguísticas, estrangeirismos e português brasileiro atual.
Intertextualidade: citação, alusão, paráfrase, paródia, epígrafe, pastiche e bricolagem.
Metalinguagem em textos variados.

C) Avaliação:




Três avaliações (oito pontos cada uma): duas mistas e um simulado.
Atividades avaliativas: 6 pontos.
Leitura extraclasse: os livros serão solicitados ao longo da etapa.

UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Ensino Médio

DISCIPLINA: Produção de texto

PROFESSORA: Else

SÉRIE: 1ª

1ª Etapa

 TEMAS E TÓPICOS
 ESCRITA dos gêneros carta argumentativa, artigo de opinião

A) OBJETIVOS:
 Planejar o próprio texto, desenvolver o tema proposto, revisar o próprio texto em função do gênero
e do objetivo, adequar o texto à norma culta padrão. Identificar mecanismos coesivos.

B) CONTEÚDO:





Teoria da Comunicação
Dissertativo-argumentativo
Artigo de opinião
Coesão

C) PROCEDIMENTOS, RECURSOS E ESTRATÉGIAS:
1. Em sala:
 Orientação em sala.
 Produção indicada.
2. Em casa:
 Produção de textos.

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:
 5 produções no valor de 5 pontos cada.
 1 produção final no valor de 5 pontos

.
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UNIDADE DE ESTUDO / 2017
SEGMENTO: Ensino Médio
PROFESSORAS: Andréa Carla e Luciane

DISCIPLINA: Química
SÉRIE: 1ª

ETAPA: 1ª

A) TEMAS E TÓPICOS:
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA QUÍMICA
 Focos de interesse da Química.
 Aspectos do conhecimento químico.
 Normas de segurança do laboratório químico.
 Instrumentos de laboratório.
 Medições.
PROPRIEDADES DOS MATERIAIS
 Propriedades gerais.
 Propriedades específicas.
TRANSFORMAÇÕES DOS MATERIAIS
 Reações químicas.
 Mudanças de fase (estado físico).
 Separação de misturas.
CONSTITUIÇÃO DOS MATERIAIS
 Classificação periódica.
 Elemento químico, substância e misturas.
 Modelos cinético-moleculares.
 Modelos atômicos.

B) OBJETIVOS:
1. Utilizar a linguagem própria da ciência química para explicar ou relatar observações de fenômenos
químicos.
2. Comparar a linguagem científica com a do senso comum.
3. Conhecer e aplicar as normas de segurança do laboratório químico.
4. Reconhecer a finalidade dos instrumentos de laboratório e manuseá-los corretamente.
5. Utilizar adequadamente as unidades de medidas do Sistema Internacional e realizar conversões.
6. Identificar e caracterizar os materiais a partir de suas propriedades específicas.
7. Entender conceitos e princípios da química e utilizá-los para interpretar fenômenos.
8. Utilizar adequadamente a tabela periódica como “ferramenta”.
9. Diferenciar elemento químico, substância e mistura.
10. Elaborar e interpretar modelos, em nível microscópico, para os materiais.
11. Utilizar modelos para a compreensão do átomo.
12. Identificar, descrever, comparar e representar as transformações químicas.
13. Reconhecer e descrever a classificação dos elementos na tabela periódica.
14. Identificar e caracterizar os processos de separação de misturas.
15. Problematizar e investigar fenômenos.
16. Produzir textos adequados para relatar experiências, formular dúvidas ou apresentar conclusões.
17. Buscar e coletar informações por meio de observação direta e indireta, experimentação e leitura de textos.
18. Interpretar informações por intermédio do estabelecimento de relações, de semelhanças e diferenças de
fatos.
19. Ler tabelas, rótulos, bulas, gráficos, fluxogramas, fórmulas químicas, equações e outras representações
comuns da linguagem utilizada pela ciência química.

C) CONTEÚDO:
1. Massa e volume.
2. Propriedades organolépticas, densidade, temperatura de fusão e ebulição, solubilidade, condutividade
térmica e elétrica, viscosidade.
3. Elemento químico, substância e mistura.
4. Símbolos, fórmulas e equações químicas.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Processos de separação de misturas.
Modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr.
Número atômico e número de massa.
Cátions e ânions.
Isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos.
Classificação dos elementos químicos.
Evidências de ocorrência de reações químicas.
Representação de reações químicas.
Balanceamento de equações químicas pelo método de tentativas.
Organização, espaçamento, orientação, interações e energia cinética das partículas.
Construção e análise de modelos macro e microscópicos para sistemas e suas transformações.

D) PROCEDIMENTOS, RECURSOS E ESTRATÉGIAS:
1. Em sala:
 Aulas dialogadas.
 Demonstrações experimentais.
 Atividades experimentais no laboratório químico.
 Leitura e análise de textos não científicos (jornais e revistas) e científicos, rótulos e bulas.
 Exercícios contidos no livro didático e na apostila, envolvendo habilidades cognitivas diversificadas.
 Trabalhos em grupo no laboratório e em sala de aula.
 Projetos em grupos de alunos.
 Aulas com recursos de multimídia.
2. Em casa:
 Leitura de textos do livro didático e apostila.
 Exercícios contidos no livro e na apostila, envolvendo habilidades cognitivas diversificadas.
 Pesquisas bibliográficas.

E) AVALIAÇÃO:
A avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. Os dados coletados nas
atividades de ensino e de aprendizagem serão analisados e orientarão o planejamento e replanejamento
das atividades realizadas em sala de aula e fora dela pelos professores e alunos.
Os conteúdos trabalhados serão cumulativos para efeito de ensino-aprendizagem e avaliação.
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS:
a) Avaliações:
 1 avaliação: 8,0 pontos.
 1 avaliação: 8,0 pontos.
 1 simulado: 8,0 pontos.
b) Atividades cotidianas
 6,0 pontos  atividades no laboratório e em sala de aula.

FIQUE ATENTO PARA AS CONSIDERAÇÕES FEITAS A SEGUIR:
a) Serão feitas várias atividades ao longo da etapa, em sala e no laboratório. Todas serão pontuadas e ao
final da etapa, será feita uma média aritmética para obter a nota final do aluno.
b) Ausências durante os trabalhos deverão ser justificadas.
As atividades cotidianas serão realizadas na escola, em duplas e individualmente, a partir de estudo
orientado feito em casa e na escola.
FEVEREIRO/2017

UNIDADE DE ESTUDO – 2017
SEGMENTO: Ensino Médio

DISCIPLINA: Robótica

PROFESSORES: Karla e Patrícia

SÉRIE: 1ª

ETAPA: 1ª

A) OBJETIVOS:













Conceituar eletrônica, programação e robótica.
Definir circuito elétrico, corrente elétrica e radiação.
Conceituar sensor, microcontrolador e microprocessador.
Conhecer e utilizar o Arduino.
Desenvolver projetos com Arduino e seus componentes.
Utilizar o Serial Monitor do Arduino nos projetos desenvolvidos.
Diferenciar sinais analógicos e digitais.
Utilizar as entradas analógicas e digitais do Arduino.
Reconhecer e utilizar sistema de numeração binária.
Utilizar as bibliotecas de software disponíveis para algumas aplicações.
Trabalhar em dupla.
Utilizar conceitos de Estrutura de programação para desenvolver programas.

B) CONTEÚDOS:












Lógica de Programação.
Circuito elétrico e corrente elétrica.
Lei de Ohm.
Resistência e resistor.
LED – Diodo Emissor de Luz.
Chave tátil – botão digital
Estruturas condicionais
Buzzer.
Display de 7 segmentos.
LDR – Light Dependent Resistor
Servo motores.

C) AVALIAÇÕES:
 Os alunos serão avaliados a partir de observações das atividades realizadas em sala de aula e laboratórios,
assim como trabalhos interdisciplinares.

D) CRONOGRAMA:


Laboratório de Informática:
 Laboratório de Ciências (TURMA G):
DIA
MÊS

QUARTAFEIRA

QUINTAFEIRA

FEVEREIRO

15

16

MARÇO

8, 22

2, 9, 23

ABRIL

5, 19

6, 20

MAIO

3

4

MÊS

TERÇA-FEIRA

FEVEREIRO

14

MARÇO

7, 21

ABRIL

4, 18

Fevereiro / 2017.

